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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2013-10-02 § 115 Dnr KS 2012/605 

Svar på medborgarförslag - ungdomscafé 

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag lämnades den 17 september 2012 om att starta ett ungdomscafé 

centralt och synligt där ungdomar kan komma ut och träffa varandra.  

 

Kommunfullmäktige beslutade att medborgarförslaget skulle överlämnas till 

kommunstyrelsen för besvarande. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 18 

september 2012 att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att lämna förslag till 

yttrande. 

 

Av förslag till yttrande från den nämnden framgår bland annat att Det idag inte finns 

någon tanke på att öppna en ny mötesplats utan fokus ligger på att utveckla de 

befintliga. Vidare står det i yttrandet att ungdomars delaktighet är det centrala i arbetet 

med att utveckla de mötesplatser som finns. För att få de mötesplatser man har 

önskemål om hänvisas engagerade ungdomar till Ung Fritid i Kumla.  

 

Kultur- och fritidsnämnden har den 5 september 2013 beslutat föreslå kommunstyrelsen 

att 

  

1. anta yttrandet, samt 

 

2. därmed anse medborgarförslaget som besvarat. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen 

 

1. antar yttrandet, och 

 

2. anser därmed att medborgarförslaget är besvarat. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen 

 

1. antar yttrandet, och 

 

2. anser därmed att medborgarförslaget är besvarat. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2013-10-02 § 116 Dnr KS 2013/274 

Svar på medborgarförslag - översyn av hundlatriner i Kumla 
kommun 

Ärendebeskrivning 

NN föreslår i medborgarförslag inlämnat den 15 februari 2013 att en hundlatrin sätts 

upp på Järsjögatan och en på Stenevägen. Kommunfullmäktige överlämnade den 18 

mars 2013 medborgarförslaget till kommunstyrelsen för besvarande. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog, den 16 april, åt tekniska kontoret att lämna 

förslag till yttrande. 

 

Tekniska kontoret lämnade förslag till yttrande den 17 september. 

 

Av yttrandet framgår att kommunen kommer att sätta upp en hundlatrin vid Järsjögatan 

samt flytta hundlatrinen vid Villagatan cirka 50 meter norrut till Stenevägen. 

 

Hundlatrinerna ifråga töms varannan vecka vintertid och varje vecka sommartid. 

Kommunen undviker i möjligaste mån att lägga upp snövallar där hundlatrinerna står 

men skottar inte med skyffel kring hundlatrinerna. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen 

 

1. antar yttrandet, och 

 

2. anser därmed att medborgarförslaget är besvarat. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen 

 

1. antar yttrandet, och 

 

2. anser därmed att medborgarförslaget är besvarat. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2013-10-02 § 117 Dnr KS 2013/364 

Svar på medborgarförslag - fler parkeringsplatser vid Kumla 
skofabrik 

Ärendebeskrivning 

Tigran Ashotyan föreslår i medborgarförslag inlämnat den 14 mars 2013 att kommunen 

anlägger en parkeringsyta nära skofabriken.  

 

Kommunfullmäktige överlämnade den 18 mars medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för besvarande. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog den 16 april åt tekniska kontoret att lämna 

förslag till yttrande. 

 

Tekniska kontoret lämnade förslag till yttrande den 4 september. 

 

Av yttrandet framgår att kommunen äger grönområdet norr om skofabriken, men den 

södra delen av den grönytan (utmed Dalagatan och John Norlanders gata) är byggklar 

enligt detaljplan (förskola) och därför inte aktuell att använda till parkeringsyta.  

 

När det gäller parkeringsytan vid kommunförrådet är den alltför begränsad för att kunna 

användas som allmän parkering.  

 

En parkeringsyta som däremot kan användas är den öster om järnvägen, norr om Östra 

Drottninggatan, belägen några hundra meter från skofabriken. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen 

 

1. antar yttrandet, 

 

2. anser därmed att medborgarförslaget är besvarat. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen 

 

1. antar yttrandet, 

 

2. anser därmed att medborgarförslaget är besvarat. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2013-10-02 § 118 Dnr KS 2013/901 

Information från Örebro läns bildningsförbund 

Ärendebeskrivning 

Jane Karlsson och Björn Brunnberg från Örebro läns bildningsförbund informerar om 

verksamheten. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2013-10-02 § 119 Dnr KS 2013/155 

Anmälan delegationsbeslut - kommunstyrelsen 2013 

Ärendebeskrivning 

I kommunstyrelsens delegationsordning har kommunstyrelsen delegerat möjligheten att 

fatta beslut till berörda tjänstemän. I bifogad handling redovisas de beslut som fattats i 

delegation. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen lägger delegationsbesluten till handlingarna. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lägger delegationsbesluten till handlingarna. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2013-10-02 § 120 Dnr KS 2013/1076 

Val av ledamot och ordförande i folkhälso- och 
samordningsberedningen 

Ärendebeskrivning 

I folkhälso- och samordningsberedningen, FSB, ska bland annat, förutom ordförandena 

i gymnasie-, barn- och utbildning-, kultur- och fritid samt socialnämnden, även vice 

ordförande i kommunstyrelsen ingå. 

 

Vice ordförande i kommunstyrelsen har även varit ordförande i FSB. 

 

Något val av ny ledamot tillika ordförande i FSB har inte gjorts efter det att Katarina 

Hansson (S), tidigare vice ordförande i kommunstyrelsen, valdes till ordförande i 

kommunstyrelsen. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen utser kommunstyrelsens vice ordförande Annica Moberg (S) till ny 

ledamot, tillika ordförande, i folkhälso- och samordningsberedningen, efter Katarina 

Hansson (S). 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen utser kommunstyrelsens vice ordförande Annica Moberg (S) till ny 

ledamot, tillika ordförande, i folkhälso- och samordningsberedningen, efter Katarina 

Hansson (S). 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2013-10-02 § 121 Dnr KS 2013/882 

Val av ny ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ärendebeskrivning 

Mårten Blomqvist (S) har från och med den 30 september 2013 avsagt sig samtliga 

uppdrag. 

 

Kommunstyrelsen har att utse ny ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott efter 

Mårten Blomqvist.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen utser Andreas Brorsson (S) till ny ersättare i kommunstyrelsens 

arbetsutskott efter Mårten Blomqvist. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen utser Andreas Brorsson (S) till ny ersättare i kommunstyrelsens 

arbetsutskott efter Mårten Blomqvist. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2013-10-02 § 122 Dnr KS 2013/1011 

Tillsättande av utredningssekreterare på miljö- och 
byggnadsförvaltningen 

Ärendebeskrivning 

Till tjänsten som utredningssekreterare vid miljö- och byggnadsförvaltningen inkom 69 

ansökningar. Av dessa intervjuades tre personer.  

 

Förvaltningschef Christina Gustavsson och t f administrativ chef Kristin Edström 

föreslår att tjänsten tillsätts med Åsa Rönnmark f. 790611, med tillträde 1 januari 2014. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att tjänsten som utredningssekreterare på miljö- och 

byggnadsförvaltningen tillsätts med Åsa Rönnmark, f. 790611, med tillträde 1 januari 

2014. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att tjänsten som utredningssekreterare på miljö- och 

byggnadsförvaltningen tillsätts med Åsa Rönnmark, f. 790611, med tillträde 1 januari 

2014. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2013-10-02 § 123 Dnr KS 2013/1070 

Tillsättande av utredningssekreterare på socialförvaltningen 

Ärendebeskrivning 

Till tjänsten som utredningssekreterare vid socialförvaltningen inkom 69 ansökningar. 

Av dessa intervjuades 4 personer. Förvaltningschefen föreslår att tjänsten tillsätts med 

Anette Sandström f. 620429 med tillträde 7 januari 2014. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att tillsätta tjänsten som utredningssekreterare på 

socialförvaltningen med Anette Sandström, f. 620429, med tillträde 7 januari 2014. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att tillsätta tjänsten som utredningssekreterare på 

socialförvaltningen med Anette Sandström, f. 620429, med tillträde 7 januari 2014. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2013-10-02 § 124 Dnr KS 2013/842 

Försäljning del av Kvarntorp 1:5 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade den 4 september 2013 att godkänna ett köpekontrakt där 

Kumla kommun säljer ca 23 865 kvm av fastigheten Kumla Kvarntorp 1:5 till Sveaskog 

Förvaltnings AB för en köpesumma om 1 665 000 kr. 

 

Sveaskog avser att anlägga ett dubbelspår till sin anläggning. Den spårplan som bolaget 

nu har tagit fram tillsammans med Trafikverket visar att ytterligare mark behövs för att 

kunna genomföra spårdragningen. 

 

Ett tilläggskontrakt har upprättats där kommunen säljer ytterligare ca 575 kvm mark till 

Sveaskog för en köpesumma om 40 250 kr. 

 

Den totala köpesumman blir då 1 705 250 kr. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott kommer att behandla ärendet den 1 oktober. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen 

 

1. godkänner tilläggskontraktet, samt  

 

2. budgeterar en inkomst om 40 250 kr i investeringsbudgeten för kommunstyrelsen  för 

ovanstående fastighetsförsäljning. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen 

 

1. godkänner tilläggskontraktet, samt  

 

2. budgeterar en inkomst om 40 250 kr i investeringsbudgeten för kommunstyrelsen  för 

ovanstående fastighetsförsäljning. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2013-10-02 § 125 Dnr KS 2013/613 

Revisionsrapport - Granskning av process för att nå Vision 
2025 

Ärendebeskrivning 

Kumla kommuns revisorer har översänt revisionsrapporten Granskning av process för 

att nå Vision 2025. 

 

Revisorerna skriver bland annat att arbetet med Vision 2025 bör integreras i 

kommunens övriga planeringssystem och att klargörande bör ske om olika visioners 

samband och status. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 21 maj 2013 att ge kommundirektörerna 

Ulla Lundholm och Thage Arvidsson i uppdrag att lämna förslag till yttrande. 

 

Av förslag till yttrande framgår bland annat att det pågår ett arbete med att ta fram en 

projektplan för det fortsatta arbetet. I projektplanen kommer det bland annat att framgå 

att frågor som rör arbetet med visionen kommer att fogas in i chefsgruppens fortlöpande 

arbete. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen antar yttrandet som sitt. 

Arbetsutskottets behandling 

Yrkanden 
Christina Örnebjär (FP) och Annica Moberg (S) föreslår att kommundirektör Ulla 

Lundholm får i uppdrag att till kommunstyrelsen komplettera yttrandet med ett 

förtydligande kring projektplanen. 

 

Christina Örnebjär (FP) yrkar att det av yttrandet även tydligt ska framgå hur man 

ställer sig till revisionens synpunkt gällande "om eftersträvandsvärd transparens och 

öppenhet förelegat i vissa beslutssituationer". 

 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer bifall till Christina Örnebjärs (FP) yrkande mot avslag och finner att 

arbetsutskottet beslutar att avslå Christina Örnebjärs yrkande. 

 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen antar yttrandet som sitt med tillägget om förtydligande om 

projektplanen. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

Reservationer 
Christina Örnebjär (FP) och Mats Hellgren (M) reserverar sig till förmån för Christina 

Örnebjärs förslag.  

Arbetsutskottets beslut 

Kommundirektör Ulla Lundholm får i uppdrag att komplettera yttrandet med 

förtydligande om projektplanen. 

Kommunstyrelsens behandling 

Kommundirektör Ulla Lundholm har kompletterat yttrandet enligt beslut i 

kommunstyrelsens arbetsutskott. 

 

Yrkanden 
Christina Örnebjär (FP) och Mats Hellgren (M) yrkar bifall till det förslag Christina 

Örnebjär lämnade i arbetsutskottet. 

 

Annica Moberg (S) yrkar avslag på Christina Örnebjärs och Mats Hellgrens förslag. 

 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer först bifall till arbetsutskottets förslag utom i de delar där 

motförslag finns mot avslag. 

 

Därefter ställs bifall till Christina Örnebjärs och Mats Hellgrens förslag mot avslag. 

 

Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag samt att 

kommunstyrelsen avslår Christina Örnebjärs och Mats Hellgrens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen antar yttrandet som sitt. 

 

Reservationer 
Christina Örnebjär (FP), Mats Hellgren (M), Margareta Engman (M), Berry Keller (M) 

och Carina Riberg (MP) reserverrar sig till förmån för Christina Örnebjärs och Mats 

Hellgrens förslag. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2013-10-02 § 126 Dnr KS 2013/889 

Förvärv av aktier i Karlskoga Biogas AB 

Ärendebeskrivning 

Örebro kommun genom Örebro Rådhus AB har förvärvat 50 % av aktierna i Karlskoga 

Biogas AB. Karlskoga biogas AB ägs idag, via Karlskoga Energi och Miljö AB, till 100 

% av Karlskoga kommun. 

 

KumBro Utveckling AB planerar att vid sitt styrelsesammanträde den 25 september 

besluta att förvärva aktierna av Örebro Rådhus AB för 26 mkr. Ett sådant beslut 

förutsätter godkännande av kommunfullmäktige i Kumla. 

 

Kommundirektör Ulla Lundholm och teknisk chef Per Halldin skriver i tjänsteskrivelse 

bland annan att det av Kumla kommuns miljömål framgår att kommunen ska minska 

sina koldioxid-utsläpp med 30 procent mellan åren 2008 och 2016. Att röta matavfall 

för framställning av biogas ett exempel på åtgärder som krävs.  

 

Genom att Kumla kommun blir delägare i bolaget kommer även ett tappställe för biogas 

att uppföras i Kumla kommun. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. att godkänna Kumbro Utveckling AB:s förvärv av aktier i Karlskoga Biogas AB, 

 

2. att Kumla kommun ingår borgen såsom för egen skuld för högst 5,2 mkr av Kumbro 

Utveckling AB:s låneförpliktelser för köp av aktier i Karlskoga Biogas AB jämte 

därmed löpande ränta och omkostnader, 

 

3. att Kumla kommun ingår borgen såsom för egen skuld för högst 9,8 mkr av 

Karlskoga Biogas AB:s låneförpliktelser jämte därmed löpande ränta och omkostnader. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. att godkänna Kumbro Utveckling AB:s förvärv av aktier i Karlskoga Biogas AB, 

 

2. att Kumla kommun ingår borgen såsom för egen skuld för högst 5,2 mkr av Kumbro 

Utveckling AB:s låneförpliktelser för köp av aktier i Karlskoga Biogas AB jämte 

därmed löpande ränta och omkostnader, 

 

3. att Kumla kommun ingår borgen såsom för egen skuld för högst 9,8 mkr av 

Karlskoga Biogas AB:s låneförpliktelser jämte därmed löpande ränta och omkostnader. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Mats Hellgren (M) och Christina Örnebjär (FP) deltar inte i beslutet. 

Kommunstyrelsens behandling 

Yrkanden 
Christina Örnebjär (FP) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag. 

 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Christina Örnebjärs förslag och finner 

att arbetsutskottets förslag vunnit majoritet. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. att godkänna Kumbro Utveckling AB:s förvärv av aktier i Karlskoga Biogas AB, 

 

2. att Kumla kommun ingår borgen såsom för egen skuld för högst 5,2 mkr av Kumbro 

Utveckling AB:s låneförpliktelser för köp av aktier i Karlskoga Biogas AB jämte 

därmed löpande ränta och omkostnader, 

 

3. att Kumla kommun ingår borgen såsom för egen skuld för högst 9,8 mkr av 

Karlskoga Biogas AB:s låneförpliktelser jämte därmed löpande ränta och omkostnader. 

 

Reservationer 
Christina Örnebjär (FP) reserverar sig till förmån för sitt eget förslag. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2013-10-02 § 127 Dnr KS 2012/1002 

Svar på medborgarförslag - skapa kulturminne av bilskroten i 
Örsta - Stenkulla 

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag lämnades den 19 november 2012 om att skapa ett kulturminne av 

bilskroten i Örsta - Stenkulla. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav den 20 november 2012 kultur- och fritidsnämnden 

i uppdrag att lämna förslag till yttrande. 

 

Förvaltningschef Annika Hallberg och avdelningschef skriver i förslag till yttrande att 

Kumla kommun har valt att lyfta fram specifika industriminnen som format vår 

kommun och nämner bland annat Kvarntorpshögen och Militärminnet Sannahed.  

 

Vidare skriver de att det inte är aktuellt med att skapa det kulturminnen 

medborgarförslaget föreslår och att det även är så att den aktuella marken är i privat 

ägo. 

 

Nämnden har den 13 juni beslutat föreslå kommunfullmäktige att 

  

1. anta yttrandet och 

 

2. därmed anse medborgarförslaget som besvarat. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige 

 

1. antar yttrandet, och 

 

2. anser därmed att medborgarförslaget är besvarat. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt förslag till beslut. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2013-10-02 § 128 Dnr KS 2012/858 

Svar på medborgarförslag - förbättra situation för 
pollenallergiker i Kumla 

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag har inlämnats om att björkarna i Kumla kommun borde tas ner 

och ersättas med andra trädslag för att begränsa problemen för pollenallergiker. 

Förslagsställaren föreslår att man under de kommande tre åren tar ner en tredjedel av 

björkarna och planterar andra lövträd. 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 16 oktober 2012 att överlämna medborgarförslaget 

till kultur- och fritidsnämnden för beredning.  

 

Stadsträdgårdsmästare Edit Ugrai skriver i yttrande bland annat att parkavdelningen 

kontinuerligt ersätter planterade björkar med andra trädslag som är lämpligare. 

 

Kultur- och fritidsnämnden har den 21 mars 2013 beslutat föreslå fullmäktige att anta 

yttrandet. 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 20 maj 2013 att återremittera medborgarförslaget 

med motiveringen att yttrandet ska utvecklas så att förslagen som medborgarförslaget 

innehåller besvaras.  

 

Av kompletterat yttrande framgår bland annat att en Trädplan kommer att tas fram för 

Kumla kommun under det närmaste året som kommer att innehålla mål och 

rekommendationer för vård, utveckling och nyplantering av träd på kommunal mark.  

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 5 september 2013 att anta yttrandet för 

vidarebefordran till kommunfullmäktige. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige 

 

1. antar yttrandet, och 

 

2. anser därmed att medborgarförslaget är besvarat. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt förslag till beslut. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2013-10-02 § 129 Dnr KS 2013/158 

Svar på medborgarförslag - inrätta stenindustrimuseum med 
geologiutställning 

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag om att inrätta ett stenindustrimuseum med geologiutställning 

lämnades den 18 mars 2013. 

 

Kommunfullmäktige beslutade att medborgarförslaget skulle överlämnas till 

kommunstyrelsens för beredande. Kommunstyrelsens arbetsutskott gav den 16 april 

2013 kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att lämna förslag till yttrande. 

 

Av nämndens yttrande framgår bland annat att kommunen inte har ekonomiska 

möjligheter att i egen regi driva ett geologiskt museum. Dock underlättar och främjar 

kommunen tillkomsten av ett Stenindustrimuseum med geologisk inriktning om annan 

intressent väljer att bygga och driva muséet.  

 

Kultur- och fritidsnämnden har den 5 september 2013 beslutat föreslå 

kommunfullmäktige att 

 

1. anta yttrandet, och 

 

2. därmed anse att medborgarförslaget är besvarat. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige 

 

1. antar yttrandet, och 

 

2. anser därmed att medborgarförslaget är besvarat. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt förslag till beslut. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2013-10-02 § 130 Dnr KS 2013/495 

Svar på motion om skador i vägbanan 

Ärendebeskrivning 

Tony Larsson Malmberg (FP) föreslår, i motion inlämnad den 11 april 2013, att 

kommunfullmäktige uppdrar till berörd förvaltning att utreda möjligheterna 

 

1.  att införa ett system så att allmänheten enkelt kan anmäla skador i gator, cykelbanor 

m.m., samt 

 

2.  att Kumla kommun inför en garanti att skador i vägbanan repareras inom ca fem 

arbetsdagar efter att skadan anmälts. 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 22 april 2013 att överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kommunstyrelsen uppdrog den 7 maj åt tekniska kontoret att lämna förslag till yttrande. 

Tekniska kontoret har den 19 augusti lämnat förslag till yttrande. 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 16 september 2013 att återremittera ärendet med 

motiveringen att förslaget till yttrande inte svarar på det motionen efterfrågar. 

 

Tekniska kontoret har den 24 september lämnat förslag till yttrande. 

 

Av yttrandet framgår att bilder/synpunkter kan skickas till kommunen via appen 

Fixatill.nu. Ett system för felanmälan är därmed redan etablerat.  

 

Potthål åtgärdas ofta samma dag som kommunen får vetskap om dem. Andra typer av 

skador kan ta längre tid att laga. Problemet är de skador som kommunen inte vet om. 

Kommunen är därför tacksam för all hjälp den kan få från invånarna när det gäller 

inrapportering av skador på väg-/gatunätet. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige 

 

1. antar yttrandet, 

 

2. anser att motionen därmed är besvarad. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsens behandling 

Yrkanden 
Christina Örnebjär (FP) föreslår att kommunfullmäktige 

 

1. antar yttrandet, 

 

2. anser att punkt 1 i motionen ska anses besvarad, samt 

 

3. bifaller punkt 2 i motionen. 

 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer förslag till beslut mot Christina Örnebjärs förslag och finner att 

förslag till beslut vunnit majoritet. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige 

 

1. antar yttrandet, 

 

2. anser att motionen därmed är besvarad. 

 

Reservationer 
Christina Örnebjär (FP) reserverar sig till förmån för sitt förslag. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2013-10-02 § 131 Dnr KS 2013/743 

Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag - 
oktober 2013 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen ska enligt arbetsordning för kommunfullmäktige i Kumla, varje år 

vid fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober redovisa de motioner och 

medborgarförslag som inte har beretts färdigt samt redovisa de medborgarförslag som 

har överlämnats för besvarande till nämnd. 

 

20 motioner och 27 medborgarförslag är den 16 september 2013 fortfarande under 

beredning. 14 medborgarförslag är under året besvarade av nämnd fram till den 16 

september. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt förslag till beslut. 
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Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2013-10-02 § 132 Dnr KS 2013/962 

Ändring av bolagsnamn från Vindkraft i Örebro-Kumla AB till 
Kumbro Vind AB 

Ärendebeskrivning 

Vid Vindkraftbolagets styrelsesammanträde den 2 september 2013 beslutades att ändra 

bolagets namn till KumBro Vind AB. 

 

Namnändringen medför en ändring av bolagsordningen under dess paragraf 1 (Firma) 

vilken för närvarande lyder: Bolagets firma är Vindkraft i Örebro-Kumla AB. 

 

Föreslagen lydelse är: Bolagets firma är KumBro Vind AB. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner ändringen av bolagets namn till KumBro Vind AB. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt förslag till beslut. 
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Kommunstyrelsen 2013-10-02 § 133 Dnr KS 2013/961 

Ändring av bolagsnamn från Stadsnät i Örebro-Kumla AB till 
Kumbro Stadsnät AB 

Ärendebeskrivning 

Vid Stadsnätsbolagets styrelsesammanträde den 20 augusti 2013 beslutades att ändra 

bolagets namn till KumBro Stadsnät AB. 

 

Namnändringen medför en ändring av bolagsordningen under dess paragraf 1 (Firma) 

vilken för närvarande lyder: Bolagets firma är Stadsnät i Örebro-Kumla AB. 

 

Föreslagen lydelse är: Bolagets firma är KumBro Stadsnät AB. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner ändringen av bolagets namn till KumBro Stadsnät AB.  

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt förslag till beslut. 
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Kommunstyrelsen 2013-10-02 § 134 Dnr KS 2013/995 

Anmälan av arbetsutskottets protokoll - ks oktober 2013 

Ärendebeskrivning 

Anmälan av arbetsutskottets protokoll från den 3, 17 och 23 september. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen lägger protokollen till handlingarna. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lägger protokollen till handlingarna. 
 
 

 

 


